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história

STORICO

Em 1992, Tania Grandinetti e seus alunos
de italiano criaram o grupo “I Bravissimi” a
fim de colaborar com a produção do recital
“Capriccio Italiano”, realizado pela musicis-
ta Hylea Ferraz com a participação de ins-
trumentistas e alunos de canto do Grupo
Intermezzo.
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Capriccio Italiano
A participação ativa e bem sucedida nas apresentações
do “Capriccio Italiano” consolidou a amizade entre os par-
ticipantes do grupo “I Bravissimi”, contribuindo para que a
ideia de criar uma associação se solidificasse.

Katia Giglio (violino), Gislaine do
Carmo (soprano) e Vera Franzin
(pianista) no Capriccio realizado
na Pousada do Tucano. Realizado
na AREL. | 1996
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Capriccio Italiano | Jornal de Londrina | 1998

Capriccio Italiano | Empório Guimarães | Jornal de Londrina | 1997

capriccio italiano
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Informativo da Associação de Canto Lírico do Norte do Paraná. | 1997

Hylea Ferraz e Tania Grandinetti divulgando eventos de Cultura Italiana | Jornal de Londrina | 1996



6

Realease para imprensa | 1997Acima: Tavola di Poesia e Capriccio Italiano no Instituto Cultural, Giuliano 
Tamura. Abaixo, alunos de italiano fundadores da Associação | 1997
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Boletim comemorativo do primeiro aniversário da Associação | 1998
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Informativo I Bravissimi “La Cucina Italiana” | 1998

Eventos gastronômicos sempre movimentaram a 
Associação e nos trouxeram convidados de toda a 
região. Este foi no Londrina Country Club.

“La Cucina Italiana” | Jornal de Londrina | 1998

GASTRONOMIA
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Programa da Messa Di Pasqua | Paróquia Coração de Maria | 1998



10

Lançamento do Livro NAS VEIAS DO TEMPO, do Mons. Vitor Groppelli 
no Teatro Crystal. | Folha de Londrina | 1998
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Jantar Italiano no Hotel Crystal | Folha de Londrina | 2017

Jantar Italiano no Hotel Crystal | O Bonde | 2017

https://www.bonde.com.br/entretenimento/shows-eventos/associacao-
cultural-italiana-promove-jantar-com-atracao-cultural-454240.html

Convite Jantar Italiano no Hotel Crystal | Londrina | 2017

http://www.bonde.com.br/entretenimento/shows-eventos/associacao-
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Programações de Missas, Concertos, Cursos e Eventos | 1997 a 1999

programações
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Programações de Missas, Concertos, Cursos e Eventos | a partir do ano 2000



14

Programações de Missas, Concertos, Cursos e Eventos | a partir do ano 2000
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Cine Café | Folha de Londrina | 2003

Convites virtuais Cine Café | 2018 e 2019

O Cine Café é uma das atividades culturais que se manteve sem
interrupções. Através dele, a associação promove mensalmente
exibições de filmes italianos com legendas em português.

cine caffè
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Diploma de utilidade pública | Prefeitura Municipal de Londrina | 2018

1 Hylea Recebe do Consul Raffaele Festa e Prefeito Marcelo Belinati o título de 
Utilidade Pública da I Bravissimi. Abril 2018.

2 Participaram da reunião o Vice consul Bruno Veronesi, o Secretário de Cultura Caio 
Cesaro,o diretor da Codel Fabian Trelha e diretores I Bravissimi.

1

2

Diploma utilidade pública
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Presidente: Hylea Ferraz
Vice Presidente: José Aparecido Ronchi
Secretário: Alceu Siqueira Pitta
Vice Secretário: Rubia Sterza Versoza
Diretor Financeiro: Vanessa Christina Araujo 
Vice Diretor Financeiro: Antonio Carlos Lovato 
Diretor Sócio-Cultural: Bruna Priscinotti Sahão
Vice Diretor Sócio-Cultural: Camilla Roghi Veronesi

Posse diretoria 2019

BRAVO
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Posse diretoria 2019

Convite Posse Diretoria | 2019

Folder Institucional | 2019
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O ano de 2019 é marcado pelas comemorações dos 500 
anos de morte do polímata italiano Leonardo da Vinci.
A I Bravissimi, por sua vez, realizou a palestra “A pintura
de Leonardo da Vinci” no dia 01 de junho/2019, a fim
de relembrar a trajetória artística de um dos ícones do
Renascimento Italiano.
Mais de cem pessoas compareceram com o intuito de
prestigiar o evento promovido e de aprender sobre a
Florença do século XV, cidade berço da cultura humanista
e lugar onde Leonardo começou sua carreira. O enfoque
foi direcionado ao percurso artístico de Leonardo e teve
ênfase especial em suas pinturas, recordando a obra do
mestre a partir das fontes disponíveis.
A palestrante, Bruna Priscinotti Sahão, é mestre em
História da Arte pela Universidade de Florença, na
Itália. Lá, Bruna também cursou Arte da Renascença na
Florence University of the Arts e estagiou na prestigiada
instituição museológica Gallerie degli Uffizi, único museu
italiano a hospedar três pinturas de Leonardo. Atua hoje
como professora e palestrante de História da Arte, além
de ocupar também o cargo de Diretora Cultural da I
Bravissimi, por meio da qual promove cursos e eventos
voltados à arte e cultura italiana.

Palestra Leonardo da Vinci

AFFASCINANTE
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• Folha de Londrina – Caderno Cidades/Coluna Oswaldo Militão - Data: 06/02/2019

www.folhadelondrina.com.br/blogs/oswaldo-militao/jeanette-sallum-e-elias-daher-1026112.html

• Folha de Londrina – Caderno Cidades/Agende-se - Data: 07/02/2019

www.folhadelondrina.com.br/colunistas/agende-se/hu-oferece-curso-de-instrumentacao-
cirurgia-1026171.html

• Folha de Londrina – Caderno Economia – Data: 11/02/2019

www.folhadelondrina.com.br/economia/empresario-italiano-vem-a-londrina-falar-sobre-
industria-4-0-1026535.html

• Folha de Londrina – Caderno Cidades/Coluna Osvaldo Militão – Data: 12/02/2019

www.folhadelondrina.com.br/blogs/oswaldo-militao/boechat-furor-humor-e-amor--1026539.html

clipping eletrônico

NOTIZIE

http://www.folhadelondrina.com.br/blogs/oswaldo-militao/jeanette-sallum-e-elias-daher-1026112.html
http://www.folhadelondrina.com.br/colunistas/agende-se/hu-oferece-curso-de-instrumentacao-
http://www.folhadelondrina.com.br/economia/empresario-italiano-vem-a-londrina-falar-sobre-
http://www.folhadelondrina.com.br/blogs/oswaldo-militao/boechat-furor-humor-e-amor--1026539.html
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Instagram:
perfil público modalidade 
empresa; posts no perfil; 
posts mais curtidos; perfil 
dos seguidores;

redes sociais
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redes sociais
Facebook:
página pública; perfil dos seguidores.

https://web.facebook.com/ibravissimilondrina
https://web.facebook.com/ibravissimilondrina
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atividades
Missas em Italiano:
realizadas sempre no terceiro domingo do mês, pontualmente às 
10h00, no Santuário Eucarístico Mariano, em Londrina.

Cine Café:
trata-se da exibição de filmes italianos não inseridos no circuito 
cinematográfico comercial. As sessões são realizadas sempre na 
primeira quarta-feira do mês, exceto nos feriados, nas dependências 
do Hotel Crystal, em Londrina, pontualmente às 19h30.

Quattro Chiacchiere:
a associação promove conversações em idioma italiano a nível 
básico sob a proposta de que alunos e convidados discutam temas 
relevantes. A orientação e condução dos encontros conta sempre 
com a presença de um professor do idioma italiano.

Palestras:
acontecem em português e em italiano sobre Cidadania, Arte, Cultura, 
Atualidades, Festas Típicas Italianas, Gastronomia, Turismo, dentre 
outros temas de interesse da comunidade.

Cursos:
cursos de língua e cultura italiana, cursos rápidos para viagem,
história da arte, cursos intensivos, conversação, entre outros.



Com a chegada da 
pandemia a Associação 
precisou se reinventar



Criou o Podcast e o Canal no Youtube



O Cine Caffè
passou a ser 
apresentado em 
nosso Canal.
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Os  cursos on-line vieram com força total
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As redes sociais 
foram readaptadas  
e hoje....
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... mais do que 
nunca, olhamos 
para o FUTURO...
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ibravissimilondrina@gmail.com

https://ibravissimilondrina.org/

http://www.youtube.com/ibravissimilondrina

https://web.facebook.com/ibravissimilondrina

https://www.instagram.com/ibravissimi/

https://open.spotify.com/0mm4H0IjOPPDM7YK

+55 43 9 9957 7031

mailto:ibravissimilondrina@gmail.com
https://ibravissimilondrina.org/
http://www.youtube.com/ibravissimilondrina
https://web.facebook.com/ibravissimilondrina
https://www.instagram.com/ibravissimi/
https://open.spotify.com/show/0mm4H0IjOPPDM7YKpeoxJ8?si
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5543999577031

